22.1.2018

Hyvät tulevan eskarilaisen vanhemmat!
Vuonna 2012 syntynyt lapsenne on oikeutettu maksuttomaan esiopetukseen lukuvuonna 2018–2019. Esiopetus on alle kouluikäisten lasten tavoitteellista ja suunnitelmallista opetusta, kasvatusta ja hoitoa ja siinä korostuu leikinomaisuus. Tavoitteena on edistää ja tukea lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä edistää
luontevaa siirtymistä kouluun.
Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.
Huittisissa esiopetusta järjestetään päiväkotien ja koulujen yhteydessä seuraavasti:
Esiopetuspaikka

Osoite

Päivittäinen aika

Lauttakylän koulun esiopetus

Aittakatu 3 D

8:30 – 12:30

Sammun koulun esiopetus

Norrintie 16

8:30 – 12:30

Vampulan päiväkodin esiopetus

Sallilantie 55

9:00 – 13:00

Huhkolan päiväkodin esiopetus

Muonamiehentie 5

8:30 – 12:30

Huvikummun päiväkodin esiopetus

Räikänmaantie 93

8:30 – 12:30

Kuninkaisten päiväkodin esiopetus

Selvinkatu 2

8:30 – 12:30

Esiopetusta annetaan koulupäivinä neljä tuntia päivässä (20 tuntia viikossa) aamupäivisin. Esiopetusaika sisältää aterian. Lisätietoa esiopetuksesta löydät kaupungin
nettisivuilta osoitteesta:
http://www.huittinen.fi/palvelut/kasvatus-_ja_opetuspalvelut/esiopetus
Sähköinen haku tapahtuu 18.2.2017 mennessä.
Haku esiopetukseen tapahtuu sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Sähköisessä lomakkeessa jo olevat tiedot on siirretty kasvatus- ja opetuslautakunnan oppilasrekisteriin väestötietojärjestelmästä. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Ohessa ohjeet Wilman käyttöönottoon. Jatkossa kirjaudu Wilmaan osoitteella
https://wilma.huittinen.fi. Hakemustiedot löydät Wilmasta otsikon Lomakkeet alta.
Muista tallentaa tiedot, jolloin tulee ponnahdusikkuna ”KIITOS ILMOITTAUTUMISESTA, TIEDOT OVAT NYT TALLENTUNEET JÄRJESTELMÄÄN”. Huoltajalla säilyy sama Wilma-tunnus läpi lapsen koko kouluajan.
Koulukuljetus
Lapsen ollessa esiopetusta täydentävässä aamu- ja/tai iltapäivähoidossa, huoltajat vastaavat lapsen kuljetuksesta. Pelkästään esiopetukseen osallistuva oppilas
voi kaupungin koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti saada maksuttoman kuljetuksen.

22.1.2018
Maksuton kuljetus esiopetukseen järjestetään, jos matka esiopetukseen on yli kolme
kilometriä. Koulukuljetusperiaatteet ja hakemuslomake löytyvät Huittisten kaupungin
internet-sivuilta http://www.huittinen.fi/palvelut/kasvatus-_ja_opetuspalvelut/perusopetus/koulukuljetukset
Esiopetuksen kuljetukset järjestetään koulukuljetusten yhteydessä käyttäen linjaautojen vakiovuoroja sekä erillisiä tilausajoja.
Haku varhaiskasvatukseen
Jos lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa myös hakea sähköisellä lomakkeella.
Esikoululaisen varhaiskasvatuksen hinta:
esiopetus+varhaiskasvatus yht. 9 h/pvä
esiopetus+varhaiskasvatus yli 9 h/pvä

60 % kokopäivän hinnasta
85 % kokopäivän hinnasta

Huom! Alle esikouluikäisten lasten päivähoitoon hausta on ilmoitettu paikallislehdessä 24.1.2018. Haku päivähoitoon päättyy yhdessä esiopetushaun kanssa
18.2.2018.

Lisätietoja
Lisätietoa varhaiskasvatuksen hausta ja esiopetuksesta antaa varhaiskasvatusjohtaja
Johanna Kortessalo-Ainasoja, puh. 044 560 4248, palvelusihteeri Paula Korpela,
puh. 044 560 4252 ja perhepäivähoidon ohjaaja Johanna Jalava puh. 044 560 4181.

